
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada održala godišnji koordinacijski sastanak s Centrima znanja za društveni 

razvoj u Republici Hrvatskoj

(Ponedjeljak, 6. ožujka 2017.) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva održala je od 1. do 3. 

ožujka u Zadru godišnji koordinacijski sastanak svih devet Centara znanja.

Nacionalna  zaklada  u  Razvojnoj  suradnji  u  području  Centara  znanja  za  društveni  razvoj  u 

Republici Hrvatskoj ima 9 Centara znanja i to u području:

• zaštite okoliša, održivog razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije (Zelena akcija);

• građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva (GONG);

• društvene uključenosti i smanjenje siromaštva (Udruga Most);

• djelovanja mladih (Mreža mladih Hrvatske);

• nezavisne kulture (Savez udruga Klubtura);

• održivog življenja i razvoja premakultura (Zelena mreža aktivističkih grupa);

• zaštite i promicanja ljudskih prava (Kuća ljudskih prava);

• unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom (Hrvatski savez gluhoslijepih osoba 

„Dodir“, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez 

udruga  za  autizam  Hrvatske,  Savez  društava  distrofičara  Hrvatske,  Hrvatske  udruge 

paraplegičara  i  tetraplegičara,  Savez  društava  multiple  skleroze  Hrvatske,  Zajednica 

saveza  osoba  s  invaliditetom  Hrvatske,  Savez  civilnih  invalida  rata  Hrvatske,  Hrvatski 

savez udruga cerebralne i dječje paralize, Hrvatski savez slijepih, Hrvatski savez udruga za 

osobe s intelektualnim teškoćama, Hrvatski savez udruga invalida rada);

• unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata 

(Zajednica županijskih zajednica, udruga i  članova  HVIDR-a RH, Udruga hrvatskih 

dragovoljaca Domovinskog rata,  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 

Republike Hrvatske,  Udruga  branitelja  Domovinskog  rata  INA-NAFTAPLIN  „KVIN“, 

Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, Udruga djece 

poginulih  i  nestalih  hrvatskih  branitelja  Domovinskog  rata,  Udruga  specijalne  policije  iz 

Domovinskog rata, Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Zajednica 

udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike 



Hrvatske, Udruga veterana 4. gardijske brigade, Hrvatski časnički zbor - Zajednica udruga, 

Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“ , Udruga Bojna Frankopan, Udruga obitelji 

hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Republike Hrvatske, Udruga branitelja i veterana 

vojne policije iz Domovinskog rata, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi).

Sastanak u Zadru započeo je s predstavljanjem novog, devetog Centra znanja koji čine 16 udruga 

iz  Domovinskoga  rata  i  to  u  području  unapređenja  kvalitete  življenja  hrvatskih  branitelja  i 

stradalnika iz Domovniskoga rata.

Nakon kraćih osvrta predstavnika (-ca) osam (8) Centara znanja na postignuća u njihovom radu u 

2016.  godini  sudionici  sastanka  razgovarali  su  o  suradnji  na  izradi  metodologije  za  provedbu 

istraživanja o stanju razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koje će Nacionalna zaklada 

provesti u 2017. godini.

Tijekom sastanka  analizirani  su  izazovi  i  prilike  za  organizacije  civilnoga  društva  u  korištenju 

sredstava  iz  Europskog  socijalnog  fonda  (ESF).  Zaključeno  je  kako  su  kašnjenja  u  isplatama 

sredstava za odobrene projekte organizacijama civilnoga društva u prethodnim razdobljima (IPA i 

"mini" ESF) dovela te korisnike u situaciju otežanog organizacijskog i financijskog poslovanja pa su 

se svi sudionici složili kako je nužno kod upravljačkog tijela zagovarati uvođenje pojednostavljenja 

natječajnih postupaka, ali i provedbe odobrenih projekata kroz pojednostavljene troškovne opcije 

čime bi se optimizirao rad projektnog osoblja u organizacijama civilnoga društva te rad službenika 

u posredničkim tijelima razine dva.

Zadnji dan sastanka bio je posvećen razradi zajedničkih aktivnosti u idućem razdoblju kroz razne 

mogućnosti specijaliziranih izobrazbi, baza znanja te održivosti organizacija civilnoga društva.


